
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

® GRATIS verzending van al uw biljartartikelenvanaf € 50,- bij Thissen Biljarts via:

www.amusement.be   info@thissen.be

EDITIE
VLAANDEREN

GRATIS
MEENEMEN

Van 25 tot en met 30 augustus in Cultureel Centrum De Adelberg

Wie claimt zesde superprestige in Lommel?
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Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

De zestien best gerangschikte drieban-
ders van het land, die zich wisten te
plaatsen uit een reeks van Mastertor-
nooien, nemen het tegen elkaar op tij-
dens dit vijf dagen durende evenement.
Op zondag 25 en maandag 26 en
dinsdag 27 augustus wordt er ge-
speeld in vier poules van vier spelers.
De nummers één en twee plaatsen zich
voor de kwartfinale. Donderdag 29 au-
gustus worden vanaf 19.00 uur de
kwartfinales gespeeld. De halve fina-
les, gevolgd door de finale, beginnen
op vrijdag 30 augustus om 18.00 uur.
De partijen met een lengte van 40 pun-
ten worden met schakelklok gespeeld.
Evenals vorig jaar krijgt het evenement
veel aandacht van de media. Zo zijn
de wedstrijden dagelijks live te volgen
op Kozoom en worden de halve finales

en de finales uitgezonden en herhaald
op Sport 10 en Live TV. Zondag 1 sep-
tember is er een samenvatting op
SPORZA. De toegangsprijzen voor dit
prestigieuze biljartevenement zijn erg
laag. Zo kost een weekkaart voor het
bijwonen van alle wedstrijden slechts
15 euro. Zondag en donderdag is de
inkom 5 euro en maandag en dinsdag
3 euro.
Op woensdag 28 augustus wordt een
speciale jeugddag gehouden, waar-
van JB Fashion de hoofdsponsor is.
Meer hierover leest u elders in dit blad.

Poule indeling
Poule C zondag 25 augustus 
vanaf 12.00 uur
Roland Forthomme
Peter De Backer

Ronald Daniëls
Pascal Claus

Poule B zondag 25 augustus 
vanaf 18.00 uur
Frédéric Caudron
Davy Van Havere
Steven Van Acker
Frank De Groof

Poule D maandag 26 augustus 
vanaf 18.00 uur
Peter Ceulemans

Eddy Leppens
Martin Spoormans
Kurt Ceulemans

Poule A dinsdag 27 augustus 
vanaf 18.00 uur
Eddy Merckx
Jozef Philipoom
Francis Forton
Thomas Broux

Kijk ook op:
www.superprestigelommel.be

Cultureel Centrum De Adelberg in het Limburgse Lommel staat van zondag
25 tot en met vrijdag 30 augustus weer volledig in het teken van één van
de belangrijkste tornooien van België. Het betreft de zesde editie van de
prestigieuze Cuvino Superprestige Driebanden. Onder auspiciën van BTS
is de organisatie in samenwerking met de stad Lommel in handen van
Eddy Leppens met hulp van Frédéric Caudron. Zij worden gesteund door
een leger aan vrijwilligers.
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BC Arena zegt Deurne noodgedwongen vaarwel

Biljartcentrum De Ploeg 
verwelkomt nieuwe 'residenten'

De spelers van BC STARRENHOF 2
winnaar van het Kampioenschap van Antwerpen (ADL) 2013

danken hierbij hun sponsors

&         

voor hun steun en sympathie

SALPHO
Salphensebaan 1
2390 Oostmalle

Tel: 03/689 33 44
Fax: 03/689 33 64

Mail: info@salpho.be

SALPHO is opgebouwd uit een klassevolle bistro,
een multi-functionele feestzaal en een
professioneel biljartcenter dat wordt
uitgebaat in samenwerking met de

internationale biljarttopper
Frédéric Caudron.

UITGEBREIDE SNACK & BISTRO KAART

Biljartlokaal KBC DE GOEIE QUEUE

2 matchtafels 2,84m
2 biljarts 2,30m
2 biljarts 2,10m

Doosje met 2 krijtjes – schuurblokje  pomeransvormer 
invisible keugrip – 2 handschoentjes (zw) links of rechts.

Totale waarde pakket is € 44,70

Nu via de
webwinkel 

€ 27,95
www.caudron billiardproducts.com

ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSING
Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.
Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21-23, 1800 Vilvoorde’
Openingsuren: Ma.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0492/ 73 22 23 (Katrien)

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0492/ 73 22 23 (Katrien)

ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSING
Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.
Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21-23, 1800 Vilvoorde’
Openingsuren: Ma.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

Editoriaal

Aan de slag !
Daarom roep ik u allen nog eens op,
massaal naar de Scheldestad af te zak-
ken voor het bijwonen van de finales. Ik
richt mij ook naar de biljarters, actief in
het snooker, het poolbiljart en het golf-
biljart. Ook zij hebben er belang bij dat
het biljart -in welke spelvorm dan ook-
volop op een positieve manier in de
schijnwerpers komt te staan. Afspraak
dus op 20 oktober in de Lotto Arena in
Antwerpen !
Wrijf intussen de benen zelf ook maar
al in, want amper twee weken scheiden
ons nog van de aanvang van de com-
petitie in de Gewestbekers en einde
september gaan onze biljarters ook in
de NIDM van start. Wanneer het dage-
lijks kriebelt om de keu uit de tas te ha-
len, dan duurt het tussenseizoen toch
wel erg lang. Bij Thissen in Antwerpen
liep ik Tim Gorrebeeck van BC De
Maan tegen het lijf, die mij met een
glimlach op het gelaat toeriep : “We
kunnen er weeral aan beginnen”. Die
lach, dat enthousiasme, dat is wat onze
sport nodig heeft ! Onze krant enga-
geert zich in het seizoen 2013-2014
om een nóg positiever verhaal te bren-
gen en om opnieuw mensen, mannen
en vrouwen, warm te maken voor wat
ons bindt en zo nauw aan het hart ligt :
het biljart. Daarom verwachten we ook
van u en uw club weer de nodige steun
om als 'vakblad' te kunnen groeien.
Want parallel met de uitbreiding van
onze berichtgeving, groeit ook het bil-
jart in het algemeen en staat de 'sport
van het groene laken', binnenkort mis-
schien wel weer écht op de kaart ! Voor
het welslagen zijn een positieve menta-
liteit en UW inzet onontbeerlijk. Aan de
slag, dus !
Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

Lang, véél te lang heeft het geduurd
voor er nog eens een groot biljarteve-
nement in ons land zou plaatsvinden.
En thans is het zover. In oktober kan de
Europese Sporthoofdstad van 2013,
Antwerpen, uitpakken met het Wereld-
kampioenschap Driebanden. Het is in-
middels alweer van 1974 geleden dat
in de Stadsfeestzaal deze grote en voor-
al belangrijke manifestatie plaatsvond.
Hoed af voor Ludo Dielis, die als drij-
vende kracht achter het gebeuren, voor
de volle 100% zijn schouders onder de
organisatie van dit WK zet. Want het
succes ervan valt of staat met het aantal
toeschouwers dat de tribunes zal bevol-
ken op de finaledag. Dat is en blijft gok-
ken en wie gokt kan ook verliezen. Kort-
om, zit de Lotto Arena op 20 oktober
niet vol, dan is dat niet alleen een ader-
lating voor de enthousiaste organisato-
ren, maar betekent het mogelijk ook het
virtuele failliet van de biljartsport in Bel-
gië. Als biljartfanaten in hart en nieren
is het onze PLICHT om dat te vermijden.

Op 23 september start de NIDM-com-
petitie. BC De Ploeg, dat voor het eerst
met twee teams in de hoogste afdeling
speelt zal op 11 september haar ploe-
gen voorstellen en de ambities voor het
seizoen 2013-2014 bekendmaken.
Voortaan zullen ook de teams van BC
Arena hun thuiswedstrijden afwerken in
Biljartcentrum De Ploeg in Halle-Zoersel.
Na de sluiting van hun lokaal, werden
de Deurnenaars immers dakloos. Zowel

in de Nationale Interclub Driebanden
op Matchbiljart, als in de gewestelijke
Beker Willy Meulders, levert dat dus
een heleboel wedstrijden méér op in het
Biljartcentrum. De bestuurders zijn er
echter gerust in dat met de beschikking
over 4 matchtafels van 2,84 meter en 6
tafels van 2,10 meter, er geen organi-
satorische problemen te verwachten
zijn.
Bart Van Reeth 

KRUISWOORDPUZZEL
Ditmaal stuurt u het ingevulde raadsel integraal terug naar : 
Bart Van Reeth – Victor Govaerslaan 16 bus 32 – 2170 Merksem.

Uit de juiste in-
zendingen
wordt de win-
naar van een
Abonnement
voor het WK
Driebanden
2013, geloot.

Oplossing van
vorig nummer :
LUCA BRECEL

Geert 
Vroemans uit
Meerhout is de
gelukkige win-
naar en ont-
vangt eerst-
daags zijn
abonnement.
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Het volgende
nummer 

verschijnt

25 september
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Redactie: Vlaanderen:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Fotograaf:
Harry Van Nijlen
Tel.: 0032 495 57 17 19
Dirk Acx
Tel.: 0487-74 56 43
E-mail: info@billiardsphoto.com

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: +31(0)497-843645
Fax: +31(0)497-844530
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, NL-5140 AJ Waalwijk
Telefoon +31(0)416-343819
Fax +31(0)416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl
ING Bank
Rek. nr.: 67.51.53.131
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NL52 INGB 0675 1531 31
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INGBNL2A
www.debiljartballen.be
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt negen maal in het seizoen.
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Vormgeving:

Artistiek Biljart - Nationale Finale Excellentieklasse

Toekomst oogt erg rooskleurig 
voor De Graeve
Begin juni vond in het lokaal van de
K.G.B.A. in Biljartpalace “ARGOS” te
St-AMANDSBERG de nationale finale
plaats van het kampioenschap Artistiek
Biljarten in de Excellentieklasse. Deelne-
mers waren Ronnie Baert, Eddy De
Jongh, Walter Goossens en de plaatse-
lijke spelers Peter De Graeve en kampi-
oen van vorig jaar Johan Vandommele.
Gezien Vandommele aan het einde van
het seizoen bericht had gekregen dat
hij volgend jaar als Ere-klasser mag
aantreden, was hij uiteraard groot favo-
riet. Spijtig was dat Ronnie Baert na de
eerste dag forfait moest geven wegens
lichamelijke ongemakken. Eddy De
Jongh had als vice-kampioen een zeer
slechte start met slechts 12 punten op de
eerste dag en dit wegens het feit dat hij
een gans jaar niet had kunnen spelen.
Walter Goossens speelde twee dagen

zeer goed maar het aantal figuren waar
hij slechts een paar centimeters te kort
kwam om te scoren waren niet te tellen.
De weg naar de overwinning voor Van-
dommele lag onverwacht bezaaid met
allerlei hindernissen zodat hij steeds
moest achtervolgen op zijn vriend Peter
De Graeve. Deze laatste speelde het
kampioenschap van zijn leven. Stoten
die voor hem vroeger onmogelijk waren
lukten nu in de eerste beurt. Neem daar-
bij de aangroeiende aanmoedigingen
van de supporters die De Graeve on-
overwinnelijk leken te maken. Met 169
punten verbeterde hij zijn persoonlijk re-
cord met liefst 25 eenheden. In 2014
op 7 & 8 juni zal hij in hetzelfde lokaal
zijn titel mogen verdedigen. Laten we
hem eerst maar een gans jaar laten ge-
nieten van zijn huidige titel. 
Paul Henderick

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Drieband – MB

Jonge Léopoldist is nationaal kampioen
In Welkenraedt in de Oostkantons heeft
Miguel Bustos zich getoond als de beste
27-er. Bustos behoort tot de jongste spe-
lers van CRB Léopold, één van de oud-
ste traditionele clubs van ons land. De
vereniging heeft een sterke verankering
in Brussel en bouwde in enkele jaren tijd
een goede samenwerking uit met de
stad en het gewest. De veel te vroeg
overleden Emile Wafflard was een kind
van de club en waar de Zuidpaleis-resi-
denten een beetje waren ingedommeld,
wordt nu een nieuwe dynamiek ontwik-
keld. Voorzitter Freddy Eeckhoudt gaat
er erg ambitieus tegenaan met de be-
doeling Brussel en het biljart te promo-
ten. De club legde daartoe een plan
voor aan de Brusselse sportdienst voor

Driebandtornooi BC Op De Meir

Eddy Merckx wint hoofdreeks
De deelnemers aan het jaarlijkse tor-
nooi van BC Op De Meir in Emblem
werden ingedeeld in drie categorieën.
De laagste reeks groepeerde spelers
met een handicap van 15 tot 22 punten
en Svend Olbrechts (15) van Real Putte
ging er met 12 wedstrijdpunten met de
eerste prijs aan de haal. Reeks 2 met
spelers met quotering 27 tot 34 punten
werd gewonnen door 27-er Frans
Berrevoets (K&V Diest) die slechts één

steek liet vallen en 161 keer scoorde in
271 pogingen. De hoofdtabel, 42 en
50 speelpunten, werd aangevuld met
ereklassespelers die er 60 moesten ron-
den en werd een boeiende affiche met
o.a. Kurt Ceulemans, Eddy Leppens,
Barry Van Beers  en Jef Philipoom als
toppers. De titel ging na attractieve
voorronden en spectaculaire finalewed-
strijden naar wereldkampioen Eddy
Merckx, die speelpuntengewijs, de
tegenstanders op ruime afstand wist te
houden.

Bart Van Reeth

Golfbiljart

Met Jos Claes verliest het
golfbiljart een visionair
Jos Claes is plotseling gestorven op zaterdag 6 juli. Vele
golfbiljarters zullen zich Jos herinneren als vroegere uit-
bater van café the Pocket in Borgloon, maar natuurlijk ook
als fervent golfbiljarter. Helaas hebben we afscheid moe-
ten nemen van een groot kampioen. Zijn grootste individuele titels behaalde hij
in 1989, 1990 en 1994 door kampioen van België BGB te worden in de
A-reeks. Daarnaast won hij ook de Trofee Der Kampioenen in 1989. Talrijke ver-
bondskampioenschappen schreef hij op zijn naam, zoals die van BNV en van
Haspengouw, om nog  niet te spreken over de regionale tornooien. In de duo-
wedstrijden won hij ook Belgische titels: in de hoge reeks samen met Bruno Van-
oppen. Maar natuurlijk ook in de duo`s gemengd samen met Nancy Claessens:
zij werden  liefst 5 keer nationaal kampioen. In ploegverband had hij alles ge-
wonnen wat er te winnen viel : verbondscompetities, verbondsbekers, BNV-kam-
pioen in ere-nationaal, meermaals nationaal bekerwinnaar en supercupwinnaar.
Jos was een man met visie. Hij had een uitgesproken idee, waarover het met het
golfbiljart naar toe moest gaan en hoe het volgens hem beter kon. In 1998 or-
ganiseerde hij het kampioenschap van België in Sint-Truiden, dat sportief gezien
een zeer geslaagde uitgave was. En als hij een tornooi organiseerde stelde hij
de deelnemers centraal en niet zo zeer het profijt. Dus deed hij er alles aan om
het voor de spelers zo aangenaam mogelijk te maken en hij wou hen dan ook
groots eren. Tevens was hij het beu dat schiftingen duurden tot vroeg in de mor-
gen. Hij vond het zielig dat grote finales gespeeld werden voor lege zalen, ter-
wijl de stoelen op de tafels gezet werden. Daar dit eigenlijk de belangrijkste
wedstrijd van het tornooi was. Daarom was Jos tot aan zijn overlijden  bezig met
het organiseren van een groot tornooi, dat zou doorgaan in kasteel Château de
la Motte in Sint-Truiden.  “Zijn” Champions Classic ! Hij had hiervoor de beste
spelers van het land uitgenodigd, namelijk alle voormalige BGB kampioenen
van België in de A-reeks. Deze zouden dan aangevuld worden met spelers die
uit schiftingen kwamen. Samen konden zij dan de finales spelen voor een aan-
zienlijk prijzengeld. Spijtig genoeg heeft het lot hier anders over beslist en heeft
Jos een fatale  hartaanval gekregen.
Na enig beraad en in samenspraak met de familie werd er beslist om zijn
droomtornooi toch te laten doorgaan! De zaal werd opnieuw gereserveerd en
Verhoeven leverde de biljarts voor het tornooi van dinsdag 6 tot en met zondag
11 augustus. Het werd een uniek tornooi, waarbij de halve finale, kleine finale
en grote finale werden gespeeld naar een “best of five” op een toplocatie ! 

Sven Jordens

3 x 2.10m • 2x 2.84m • 3 NIDM Teams
2 BWM Teams Matchbiljart
1 BWM Team Klein Biljart 

Clubavond : Vrijdag
Nieuwe leden steeds welkom!

Bezoek onze website voor meer info :
www.bcdemaan.be

BC DE MAAN
Provinciale Steenweg 59

2627 Schelle
03 877 36 47

Clubliefde bestaat nog

Freddy Van Camp
50 jaar lid

Freddy Van Camp, een halve eeuw
aan het biljart bij Kunst & Vermaak

In de KBBB, net als in de ADL 2000 en in
de Boechoutse Federatie is driebander
Freddy Van Camp lang geen onbeken-
de. Meer nog, vooral in eigen regio
wordt hij zo'n beetje gezien als de pater
familias van het biljart. Bij de recreatie-
club Kunst & Vermaak uit Boechout is Van
Camp thans 50 jaar lid. Reden genoeg
voor zijn clubmakkers om hem langs de-
ze weg in de bloemetjes te zetten.
Bart Van Reeth

het seizoen 2013-2014 en levert haar
geloofsbrieven af met alweer een natio-
nale titel, ditmaal voor Miguel Bustos.

Bart Van Reeth

Nationale Interclub 
Driebanden op Matchbiljart

Ploegenlijst 
1ste Afdeling
Hieronder vindt u in alfabetische volg-
orde de namen van alle ploegen die in
het seizoen 2013-2014 uitkomen in de
hoogste afdeling :

BC BILJARTEXPRESS 1
KBC DE GOEIE QUEUE 1
BC DE PLOEG 1
BC DE PLOEG 2
BC DEURNE 1
BC DE WITTE MOLEN 1
BC HERENTALS 1
KBC KORTRIJKSE 1
BC MISTER 100 LIER 1
BC OP DE MEIR 1
BC OP DE MEIR 2
KBC ZANZIBAR 1

De competitie start op 23 september.
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Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

opdemeir@skynet.be 
Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.

Artistiek Biljart

Finales pas in juni 2014
De Vereniging van Artistiek Spelers
(VAS) heeft haar programma voor het
seizoen 2013-2014 bekendgemaakt.
De rankingtornooien starten naar goe-
de gewoonte begin september en eindi-
gen half mei 2014. Het BK van de ere-
klassers en de Nationale Finale van de
Excellentiespelers wordt pas in juni
2014 gespeeld, zowat een maand later
dan gewoonlijk. Voor het organiseren
van de Superprestige werd (nog) geen
lokaal bereid gevonden.
Hieronder geven we u het volledige pro-
gramma mee :

Rankingtornooiën :

1. B.C. De Maan ( Schelle ) 
30 - 31 aug. - 1 september 

2. B.C. OBA ( Oostende ) 
6 - 7 - 8 september 

3. B.C. DOS ( Roeselare ) 
11 - 12 - 13 oktober 

4. B.C. Argos ( St-Amandsberg ) 
22 - 23 - 24 november 

5. B.C. Leopold ( Brussel ) 
31 jan. - 1 - 2 februari 

6. B.C. De Witte Molen ( St-Niklaas ) 
21 - 22 - 23 februari 

7. B.C. Op De Meir (Emblem ) 
25 - 26 - 27 april 

8. B.C. Biljartvrienden ( Oosthoven ) 
16 - 17 - 18 mei

Kampioenschap Van België 
ereklasse BPT 27 - 28 - 29 juni 
Superprestige ereklasse 
(voorlopig geen kandidaat organisator) 
NF Excellentie Klasse - St – Amandsberg
7 - 8 juni 

Bart Van Reeth

Golfbiljart BNV

Vooruitblik op 2013-2014
Samen met de degradanten verdwijnt
ook ATH Roeselare uit Ere-Nationaal,
waardoor nieuwkomer VRP Oostroze-
beke, de enige Westvlaamse ploeg  in
de hoogste afdeling blijft. Met ODT Sint
Joris Winge, BSH Kessel-Lo, OHL Leu-
ven, PDH Heverlee en VDB Everberg, is
de regio Leuven het sterkst vertegen-
woordigd. Spijtig dat Diepenbeek er
ook de brui aangeeft, want de Limbur-
gers zorgden vorig jaar voor een span-
nend einde van de competitie. Rege-
rend landskampioen VDB Everberg ver-
liest daardoor wel meteen een recht-
streekse titelconcurrent. Hieronder vindt
u de samenstelling van de reeks Ere-
Nationaal, in alfabetische volgorde :

VDB Everberg
PDH Heverlee
BSH Kessel-Lo
COS Kraainem
OHL Leuven
DWK Liedekerke
HOE Mere
VRP Oostrozebeke
PEU Putte
DPS Roosdaal
BCT Rotselaar
ODT Sint Joris Winge
DSV Veerle
ZJE Westerlo
De competitie start op 7 september.

Bart Van Reeth

BLANCEFLOERLAAN 1
ANTWERPEN L.O.
TEL. 03/236 06 09

ALLE DAGEN OPEN
VAN 9U30 TOT...
Metrostation Van Eeden

Tram 2 - 3 - 5 - 15
Bus 36 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 89 -

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

BC Kapelse zet seizoen in met artistieke demonstratie

Roger Everaert toont zijn kunnen
Al op 2 september moet de eerste la-
ding Kapellenaren aan de slag in de
gewestelijke competitie. Een week eer-
der, op maandag 26 augustus en voor-
aleer de biljarttafels opnieuw worden
bekleed, ontvangt BC Kapelse, artistiek
biljarter Roger Everaert.  De ere-klasse-
speler in deze spectaculaire dicipline
zal zijn strafste stoten laten zien en
daarbij ook nog tekst en uitleg verschaf-
fen aan de clubleden en belangstellen-
den. Vanzelfsprekend zijn ook niet-le-
den van BC Kapelse welkom om die
avond Roger Everaert aan het werk te
zien.
Plaats van afspraak : Starrenhof, Kapel-
sestraat 59 – 2950 Kapellen, maandag
26 augustus vanaf 19.00 uur.

Bart Van Reeth

Belgische suprematie tijdens 
Verhoeven Open in New York

V.l.n.r.: Torbjörn Blomdahl, Frédéric Caudron en Eddy Merckx
Foto: www.kozoom.com

Twee landgenoten, die samen goud wonnen op het WK Driebanden voor
teams, speelden de finale van de Verhoeven Open in New York. Frédéric
Caudron, die zijn superklasse demonstreerde, versloeg Eddy Merckx in ne-
gentien pogingen met 40-35. De wedstrijd, die door de jarenlange, ge-
zonde rivaliteit tussen de twee toppers is uitgegroeid tot een klassieker,
werd pas in de eindfase beslist.

De climax van het tornooi, waarin in al-
le voorgaande jaren zelden zo sterk
werd gespeeld, volgde op twee fan-
tastische halve finales. Daarin schakel-
de Frédéric Caudron zijn illustere land-
genoot, Mr 100 Raymond Ceulemans
uit met 40-16 in 11 (3.636/1.454). 
Eddy Merckx, de wereldkampioen, ont-
snapte in de andere partij wonderbaar-
lijk tegen Torbjörn Blomdahl, die op een
stand van 39-32 (16) een matchpunt
kreeg, miste en zag Merckx met een se-
rie van acht uitspelen.
De Belgische suprematie blijkt uit de
eindstand, waarin Caudron, Merckx,
Ceulemans en Forthomme met vier spe-
lers in de top vijf staan. Eddy Leppens
werd tiende. De winnaar, Caudron,
heeft ook het hoogste gemiddelde
(2.066) voor Leppens met 2.057. Cau-
dron maakte in de negende beurt van
zijn partij tegen Ceulemans een serie
van 17. Luis Aveiga had dat in de voor-
ronden ook gedaan. Eddy Merckx nam
in de finale een snelle voorsprong van
10-0 in vijf beurten. Daarna werd het
een enerverend gevecht, waarin op het
eind vooral Caudron de partij domi-
neerde. Met series van elf in de zesde
beurt en nog eens elf vier beurten later
nam hij voor het eerst een voorsprong.
De spanning was onmiddellijk terug
toen Merckx in de volgende beurt ant-
woordde met elf (25-22). Het ging ge-
lijk op tot 29-29 in de zestiende beurt :
Caudron had de beste eindsprint : op
37-30 kwam Merckx nog terug met vijf,
maar op 37-35 maakte Caudron een
eind aan de partij met een serietje van
drie. De winnaar werd beloond met een
bedrag van 8000 dollar en trofeeën
voor de hoogste serie (met Aveiga),
beste partij in elf beurten (met Leppens).
De beste wedstrijd uit de voorronden
werd gerealiseerd door bekerhouder
Roland Forthomme met 25 punten in
vier beurten (6.250). Eddy Merckx
kreeg voor de tweede plaats 5000 dol-
lar, Torbjörn Blomdahl was derde met
4000, Raymond Ceulemans vierde met
3500.
De eindwinnaar was vooral op zijn best
in de fase waarin het om winnen ging:
hij versloeg Roland Forthomme in de
kwartfinale met 40-23 in 15, Raymond
Ceulemans in de halve finale in 11 en
Eddy Merckx in de finale in 19 beurten.
Torbjörn Blomdahl versloeg in de strijd
voor de derde plaats Raymond Ceule-
mans met 40-30 in 19 beurten.

Raymond Ceulemans (76) sloot zijn
(eenmalige?) come-back op het interna-
tionale vlak af met een magistraal op-
treden. Met zijn gemiddelde van 1.714
overtrof het Belgische fenomeen alle ver-
wachtingen. Hij verloor uiteindelijk
maar drie partijen, tegen de nummer
één van de wereld, Blomdahl, de num-
mer twee Caudron en de wereldkam-
pioen Merckx.
Roland Forthomme eindigde als vijfde
en maakte het succes van de Belgen
(vier in de top vijf) compleet. Forthomme
speelde 1.737 gemiddeld, Gerhard
Kostistanski, die zesde werd, eindigde
met 1.249. Miguel Torres, de verras-
sing, werd zevende na winst op Pedro
Piedrabuena in de plaatsingswedstrijd.
Semih Sayginer versloeg in de strijd
voor de 9e en 10e plaats Eddy Lep-
pens.

Eindstand
1. Frédéric Caudron, België 2.066-3.636-17
2. Eddy Merckx, België 1.886-2.500-11
3. Torbjörn Blomdahl, Zweden 1.838-2.500-12
4. Raymond Ceulemans, België 1.714-2.667-11
5. Roland Forthomme, België 1.724-2.500-11
6. Gerhard Kostistanski, Oostenrijk 1.257-1.818-09
7. Miguel Torres, USA 1.343-1.905-10
8. Pedro Piedrabuena, USA 1.598-2.857-12
9. Semih Sayginer, Turkije 1.535-2.105-12

10. Eddy Leppens, België 2.057-3.636-10

Bron: www.kozoom.comKBBB Gewestbekers

Kampioenenlijst 
is volledig
Bij het ter perse gaan van ons laatste
nummer van het seizoen 2012-2013,
moesten in twee gewesten en in ver-
schillende disciplines nog enkele wed-
strijden worden afgewerkt. In de Beker
der Gewesten van Beide Vlaanderen
werd KBC Metro kampioen in Afdeling
1 van het Kader en Argos-Westveld in
de 1ste Afdeling van het Drieband op
Matchbiljart. In de Antwerpse Beker
Willy Meulders ging de titel in het Band-
stoten in Afdeling 2A naar KBC Real en
in 2B werd KOT Keerbergen kampioen.
In het Driebanden op Klein Biljart, Afde-
ling 3B, werd verkeerdelijk BC Calypso
als kampioen vermeld. De kampioen is
echter Op De Meir 2. Onze excuses
voor deze fout.
Bart Van Reeth
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NIDM – de tip van de sluier gelicht

Het belooft spannend te worden

Thérèse Klompenhouwer, klaar voor een nieuw avontuur

Nog even en de competitie in de Natio-
nale Interclub Driebanden Matchbiljart
schiet weer uit de startblokken. In volle
voorbereiding vonden we de tenoren
van de hoogste afdeling alvast bereid
hier en daar een tip van de sluier op te
lichten. Met de garanties van nieuwe
hoofdsponsor AEJ, kan regerend lands-
kampioen BC Deurne zonder druk of
financiële perikelen het seizoen 2013-
2014 aanvatten. Meer nog, het team
van speler-coach Ludo Dielis blijft ook
Europees integraal behouden. Een ge-
ruststelling voor vooral Eddy Merckx en
Dick Jaspers, die niet langer Europa
hoeven af te winkelen, wat in het verle-
den toch vaak gepaard ging met de no-
dige onzekerheid. Om van de prakti-
sche problemen nog te zwijgen. Ook
voor de jonge –en in volle biljartgroei
zijnde- Davy Van Havere is de coheren-
tie van BC Deurne een ware zegen.
“Mogen aantreden in een team met ab-
solute wereldtoppers, én in België én in
Europa, daar kunnen de meeste biljar-
ters alleen maar van dromen”, aldus
een enthousiaste Van Havere, net her-
steld van de verwondingen, opgelopen
bij een auto-ongeluk in de lente. Bij
De Goeie Queue in Oostmalle blijft het
team voor 3/4de behouden. Enkel
Roger Roefs wordt vervangen, maar het
is nog even afwachten wie er straks de-
finitief naast Leppens, Caudron en Peter
Ceulemans aan de tafel staat. BC De

Ploeg kan net als vorig jaar ook op
de steun rekenen van sponsor AEJ,
maar heeft een sportief- en financieel
zwaardere last om dragen omdat het
nu met twee teams aantreedt in de 1ste
Afdeling. Martin Horn en Jef Philipoom
hebben er alvast vertrouwen in, op-
nieuw een rol van betekenis te kunnen
spelen in de competitie. Naast de drie
tenoren, die wellicht straks om de titel
strijden, komt ook BC Op De Meir aan-
zetten met liefst twee teams in de hoog-
ste klasse. Voor de Emblemnaren mag
alles en moet er niks en ODM 1 maakt
zich sterk dat het voldoende gewapend
is om zich te kunnen handhaven. “We
gaan ons vooral amuseren en we zien
wel waar we uitkomen”, liet Koen Van
Camp optekenen. Nog één opmerkelijk
feit ; Thérèse Klompenhouwer, tot op he-
den actief voor BC Deurne, verkast naar
het team van BC De Deken uit Merk-
sem, waarmee de Nederlandse zal uit-
komen in de 2de Afdeling. Tot slot kun-
nen we stellen dat in 1ste Afdeling de
prijzen zullen worden verdeeld onder
drie ploegen, voor het zoveelste jaar op
rij, zonder uitzondering afkomstig uit de
provincie Antwerpen. Het belooft alles-
zins een spannend seizoen te worden,
temeer daar precies die drie zich kun-
nen beroepen op spelers van absolute
wereldkwaliteit.

Bart Van Reeth

HASSELTSE BILJART ACADEMIE

Play Ball Snookercenter 
Kuringersteenweg 332, 3500 HASSELT

Biljarttafels: 2 x 2,30 m en 2 x 2,84 m

Nieuwe spelers hartelijk welkom!

Bezoek ook onze website:
http://www.hba-biljart.be/

World Games, de spelen voor niet-olympische sporten

Eddy Merckx grijpt naast goud 

Eddy Merckx. 
Foto: www.billiardsphoto.com

Het biljartjaar 2013, dat nog lang niet
ten einde is, zal de geschiedenis ingaan
als het gouden jaar van Marco Zanetti.
De Italiaan bleek in de finale van de
World Games in Columbia sterker dan
onze landgenoot en regerend wereld-
kampioen Eddy Merckx. Met 40-20 ei-
gende Zanetti zich, voor het oog van
bijna duizend toeschouwers, in zestien
beurten het goud toe. Tot de achtste om-
loop (11-11) ging de partij gelijk op.
Daarna nam de Europese titelhouder
het initiatief en kwam snel tot een 27-14
voorsprong. Met een serie van twaalf
werd in de vijftiende poging het gena-
deschot gelost, om vervolgens een beurt
later de eindzege veilig te stellen.
Meer dan ooit was Zanetti de grootste
kanshebber. Eerder dit jaar won hij de

Lausanne Masters, de Agipi Masters en
het Europees kampioenschap in Brand-
enburg. Eddy Merckx, die tegen Dick
Jaspers in elf beurten de beste partij van
het tornooi speelde, moest genoegen
nemen met het zilver. De Nederlander
Glenn Hofman behaalde brons.

Eddy Merckx als verrasingsact

Semih Sayginer 
demonstreerde in Antwerpen

Antwerpen is in 2013 Europese sport-
hoofdstad en laat dat niet ongemerkt
voorbijgaan. Met het zomerevenement
Sportopia, waar jong en oud niet-alle-
daagse sporten of varianten op be-
staande sporten konden komen beoefe-
nen, mikte de Scheldestad alvast vol in
de roos. Ook de promotie voor de bil-
jartsport in de aanloop naar het Wereld
Kampioenschap Driebanden in oktober,
bleef niet achterwege. Begin augustus
speelden onze beste jeugdspelers in het
Park Spoor Noord een aantal vrijspel
wedstrijden en gaven ook een groep
andersvaliden van De Vluchtheuvel uit
Stabroek het beste van zichzelf op de
matchtafel. Niemand minder dan
'Mister Trickshot', Semih Sayginer,
mocht vanuit het verre Turkije afreizen
om de Sportopia-bezoekers te ver-
gasten op een heuse demonstratie. De
showman van de Bosporus kreeg al snel
het publiek op zijn hand en gaandeweg
zakten steeds meer belangstellenden af
om de meest ongelofelijke kunststoten te

komen bewonderen. Ludo Dielis, het
brein achter deze promomiddag, haal-
de bij wijze van verrassing dan ook
nog eens Eddy Merckx naar de Sport-
opiahal. In een op zijn zachtst gezegd
erg geanimeerde driebandwedstrijd liet
de wereldkampioen de Turkse artiest
achter zich. Dat laatste is echter van
ondergeschikt belang omdat de groot-
ste zege die dag naar de biljartsport
ging. En dat juichen we toe ! 

Bart Van Reeth

Semih Sayginer wordt omringd door enkele spelers van De Vluchtheuvel

“Mijn leven voor en door het biljart”

Biografie van Ludo Dielis 
verschijnt in de herfst
De nieuwsgierige biljartliefhebber mag
nu al uitkijken naar de biografie van top-
per Ludo Dielis, die nog deze herfst on-
der de titel 'Mijn leven voor en door het
biljart', verschijnt. Het boek waarin de
hele carrière van Dielis haarfijn beschre-
ven wordt, moet een ruimer publiek be-
reiken en laten kennismaken met 'een
groot sportman', in wat bekeken wordt
als  'een kleine sport'. De biografie is
het werk van Brasschatenaar Alex Van
Haecke, die eerder ook al een toneelstuk
schreef over de bijna vergeten dames-
wielerlegende Yvonne Renders, en daar-
mee deze kampioene wist te rehabilite-
ren. Alex Van Haecke (1948) is een self-
made theatermaker. Als auteur heeft hij
onder meer 35 toneelstukken en enkele
romans op zijn palmares, waaronder
Het Dossier B.R. – Beroepsrenner, Dobbel Shift, De Gele Trui, David en Het Hans
Heimer Project. Als acteur was Van Haecke onder meer te zien in Niet voor pu-
blicatie en de immens populaire serie Wittekerke.
Bart Van Reeth

Koninklijke Brugse Biljartclub
De enige club in België met 11 biljarts

7 van 2.30m en 4 van 2.84m
Lokaal

Diksmuidestraat,3B Brugge
Tel & Fax 050/33 22 82
e-mail : info@kbbc.be

Private club aangesloten bij de K.B.B.B.
www.kbbc.be 

Speciale biljartlessen voor jeugdspelers
Openingsuren

iedere dag vanaf 14:00 ’s zondags van 9:30
dinsdag van 14:00 tot 19:00

BOUWMATERIALEN - CONTAINERS
BETON - VLOEREN - KLINKERS

VAN PELT N.V.
www.vanpelt-nv.be

TEL. 03/380.10.20 TEL. 03/326.21.50
B-2980 ST-ANTONIUS B-2900 SCHOTEN
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Terugblik op het wereldkampioenschap driebanden 1953
in Antwerpen
Met het vooruitzicht van het WK Driebanden te Antwerpen blikken we even terug in 2 afleveringen naar de vori-
ge WK’s Driebanden in de Scheldestad.  In 1953 en 1974 werd het WK telkens gespeeld in de Stadsfeestzaal aan
de Meir.  Tijdens beide gelegenheden trokken de Belgen, Vingerhoedt en Ceulemans, in de finale aan het kortste
eind om te verliezen  met 1 punt ! In 1953 ging het WK door van 2 tot 11 oktober.  

De deelnemers waren, zie foto vlnr en
van boven naar onder,  Pierre Faucon-
nier (B), Ernst Rudolph (Dui), Bernard
Siguret (Fr), Frans Rombouts (B), August
Tiedtke (Dui), Rene Vingerhoedt (B), An-
tonio Berti (Braz), Antonio Ventura (Sp),
Enrique Navarra (Arg), Alfred Lagache

(Fr), Joao Pereira (Por) en Pedro Leopol-
do Carrera (Arg).  Ernst Rudolph ver-
ving de Spanjaard Joaquin Domingo
die had afgehaakt. Alle spelers kwa-
men tegen elkaar uit in de loop van het
WK.  Vingerhoedt en Rombouts die in
de aanloop van het kampioenschap
met elkaar trainden kwamen in de eer-
ste ronde tegen elkaar uit en buiten alle
verwachting verloor Vingerhoedt. Vin-
gerhoedt herpakte zich en speelde in de
finale tegen de Argentijn Enrique Na-
varra.  De stadsfeestzaal was afgeladen
vol. Vingerhoedt had genoeg aan een
vrijspel om wereldkampioen te worden.
Navarra speelde echter eerst uit naar
de 50 punten en Vingerhoedt moest er
nog 5 in de nabeurt.  Hij lukte 4 won-
dermooie punten  en bij de 5de moei-
lijke stoot strandde de speelbal op een
zucht van bal 3. De einduitslag  was als
volgt: 1. Enrique Navarra met een alge-
meen gemiddelde 0,937. 2. Rene Vin-
gerhoedt met 1,001. 3. Leopoldo Car-
rera met 0,921. 4. Bernard Siguret.
5. August Tiedtke. Carrera haalde met
1,428 het hoogste partikulier gemiddel-
de terwijl Tiedtke met 12 de hoogste se-
rie bijeenspeelde.  Voor wie de Duitse
taal machtig is : het uitgebreide verslag
met de uitslagen van alle rondes vind je
op www.bcdedeken.be . 
In een nabeschouwing in het biljartblad
Brabant – Billard een maand later
maakte Vingerhoedt een pleidooi voor
meer aanvallend driebanden in Europa
en wees hij op het belang van een goe-
de basiskennis van het biljartspel met

'De tot de nok gevulde Stadsfeestzaal. Hopelijk krijgen we in de Lotto Arena in
oktober een herhaling hiervan te zien...' 

'Wedstrijdbladen werden volledig manueel ingevuld. Let op de omzetting van de
naam Domingo in die van Rudolph'

'Navarra en Vingerhoedt poseren vóór aanvang van de finale'

'Deze prachtige affiche kondigde het
WK driebanden van 1953 aan'

'De toeschouwers konden de manifesta-
tie volgen in dit rijkelijk geïllustreerde
programmaboek'

'Stel je voor : een abonnement kostte in
1953 liefst 1000 Frank (25,00 euro) en
was daarmee duurder dan vandaag.
Toch daagde het publiek massaal op' 

name de kaderdiscipline om ook het
driebanden beter te spelen.  90% van
de figuren moesten aanvallend ge-
speeld worden volgens René.  Dat was
de les die de Argentijnen en Amerika-
nen ons leerden en laat dat nu juist zijn
wat we de laatste jaren ten volle bewe-
zen zien.
Filip Steurs

Een woord van dank aan Henny de
Heus uit Nederland voor de histori-
sche foto’s die hij ter beschikking
stelde! 
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Tickets :
* Dagticket voor 16, 17 en 18 oktober 2013 :   7,50 euro (alle kosten inbegrepen)
* Dagticket voor 19 en 20 oktober 2013 : 15,00 euro (alle kosten inbegrepen)
* Abonnement, geldig voor het hele evenement : 25,00 euro (alle kosten inbegrepen)

Bestellen :
* www.teleticketservice.com
* Vanuit België: 070 345 345 (max. 0,30 EUR/min)
* Vanuit Nederland: 0900 45 000 45 (0,45 EUR/min)
* Vanuit alle andere landen: +32 34 0000 34

16 - 20 oktober 2013
Lotto Arena
Antwerpen

Live beelden: www.kozoom.com

www.btsnv.be

WK Driebanden Antwerpen 2013

Ludo Dielis is hoopvol

Wie het biljarthart op de juiste plaats
heeft, heeft natuurlijk allang zijn abon-
nement op zak of maakt zich op om op
de finaledag af te zakken naar Antwer-
pen. Van 16 tot 20 oktober geven de
beste driebandspelers van de wereld
van jetje in de Lotto Arena. Bijna de
klok rond is initiatiefnemer Ludo Dielis al
een jaar lang in het getouw om het hele
gebeuren een perfect verloop te laten
kennen en bovenal tot een succes te ma-
ken wat betreft de opkomst van de toe-
schouwers. “Organisatorisch zitten we
op schema en ook het promotiegedeel-
te heeft vaste vorm gekregen”, zegt de
gewezen meervoudig wereldkampioen.
“Er was in de zomer reeds de promo-
middag met Semih Sayginer op het

Sportopia-event en van 1 tot 12 oktober
stellen we vier biljarttafels van 2,10 me-
ter op in het Antwerpse Museum aan de
Stroom (MAS). Bedoeling is op deze
drukbezochte plaats het grote publiek te
laten kennismaken met onze sport en op
te warmen voor het WK, dat enkele da-
gen later van start gaat. Iedereen krijgt
er de gelegenheid een partijtje te spe-
len. Ik bespeur nu al veel enthousiasme
voor het evenement en het WK zelf en
dat stemt me voorzichtig optimistisch”,
aldus nog Dielis, die hoopvol uitkijkt
naar de komst van méér dan 1000 toe-
schouwers, die op de finaledag moeten
bewijzen dat het biljart (her)leeft !

Bart Van Reeth 

Ludo Dielis tijdens de perspresentatie in Antwerpen. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
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Column Pierre Cornelissen

De voorbije jaren pakken donkere wol-
ken zich samen boven onze economie.
De meeste mensen zijn daar direct of in-
direct slachtoffer van. Voor de biljartwe-
reld is dat niet anders. Er wordt ge-
spaard en geschrapt in marketingbud-
getten van de meeste kmo’s en midden-
standers zitten al helemaal op hun tand-
vlees.
Het is precies deze groep van onderne-
mingen die traditioneel het meest ge-
schikt was om de biljartsport te onder-
steunen vanwege hun lokale of regiona-
le belangen. Met hen was het eenvou-
diger om ‘maatwerk’ te bespreken dan
met een multinational. Wij stellen echter
vast dat deze grote bedrijven, die
meestal consumptiegoederen en dien-
sten aanbieden van hun financiële sterk-
te profiteren om zich via de nieuwste so-
cial media kanalen nog sterker te profi-
leren. Dat resulteert in een exponentiële
groei van de on-line verkoop. Iedereen
die er mee  geconfronteerd wordt is met
verstomming geslagen over de snelheid
en efficiëntie waarmee dit verkoopka-
naal zich ontwikkelt.

Het is duidelijk dat een relatief kleine
sport het niet gemakkelijk heeft om zijn
wagonnetje aan te pikken aan deze ho-
gesnelheidstrein. 
Multinationals worden via fusies en
overnames steeds grotere entiteiten met
steeds meer merken in hun portefeuilles.
Bovendien werken zij met een corpera-
te marketing aanpak . De consument
wordt alsmaar kritischer en mondiger
door de tsunamie aan informatie die
aangeboden wordt. Er is geen mens
meer die iets van waarde aankoopt
zonder zich vooraf over het aanbod te
informeren en te vergelijken. Het com-
fort van shoppen vanuit de luie zetel ver-
strekt nog deze trend.
De vraag is nu hoe de biljartsport zich
aan deze problematiek moet aanpas-
sen. Enerzijds krimpt de groep van com-
merciële partners en anderzijds staan
ook nog eens de budgetten zwaar on-
der druk. Een kleine sport wordt, in prin-
cipe, beter gesteund door een brede
heterogene groep van handelaars en
kmo’s dan door één grote gigant. Het
spreidt de  risico’s. Toch zou het wense-
lijk zijn om zo’n bedrijf met grote naam-
bekendheid als locomotief te hebben.
Het zou de rest van het werk vergemak-
kelijken want wie wordt er niet graag
geassocieerd met bv. een groot tele-
com, energie of distributiebedrijf?
Wisselwerking heeft dan automatisch
zijn effect.
Een sport wordt groot via zijn vedetten
zegt men. Daar zijn vele voorbeelden
van. Wij hebben  de vedetten in huis
maar ze zijn te onbekend bij het grote
publiek; men kent alleen maar de grote
namen uit het verleden. Gelukkig ener-
zijds! Onze nieuwe generatie speelt
echter ook wereldtop met nog veel meer
concurrentie dan toen en toch?.. er
schort wel degelijk iets aan de commu-
nicatie. Hopelijk brengt het a.s. WK in
Antwerpen wat leven in de brouwerij.
Ludo Dielis moet je de’ trucen van de
foor’ niet meer leren. Dat er nog drie
Worldcups gepland staan in Antwerpen
in de volgende jaren kan dan voor een

doorbraak zorgen. Niettegenstaande
de biljartsport als relatief amateuristisch
wordt aanzien is er toch een interne
evolutie waar te nemen. Er raast een
golf van ambitie door onze sport. Bel-
gisch biljart is een exportproduct ge-
worden; niet alleen het hoog kwalitatie-
ve materiaal dat gretig geëxporteerd
wordt maar ook onze topspelers zijn
‘groot wild’ voor organisatoren wereld-
wijd. De doelstellingen zijn duidelijk:
bedrijven zoeken een krachtig kanaal
voor hun marketing communicatie en
wij zoeken euro’s. Er dient actief en cre-
atief gewerkt te worden aan de ge-
meenschappelijk belangen.  Wij mogen
er niet van uit gaan dat wij niet vol-
doende te bieden hebben. Dat is niet
zo! Er is alleen teveel versnippering van
de tienduizenden biljarters die België
heeft. Het ontbreekt ons aan een juist en
duidelijk imago.
Een bedrijf wil goodwill creëren en wil
graag zijn maatschappelijke betrokken-
heid in de verf zetten. Ik vermoed dat
wij best onze stoute schoenen aantrek-
ken en op jacht gaan naar groot wild.
Samenwerken met een gespecialiseerd
bedrijf op basis van een soort ‘no cure
no pay’ zou ideaal zijn. Intern zijn
maar weinig gegadigden met de nodi-
ge bagage en bereidwilligheid.
Professionals kennen de verantwoorde-
lijken in de bedrijven. Die zitten meestal
verdeeld over verscheidene departe-
menten zoals: communicatie, marke-
ting, PR, begroting, etc.., terwijl de be-

slissing over het budget en de finale se-
lectie van partners en projecten in han-
den blijft van de algemene directie. Dan
komt de kat op de koord want dan blijkt
vaak  dat de persoonlijke voorkeur, inte-
resse of eventuele betrokkenheid van de
directeur nog de doorslag geeft bij de
selectie. Het fenomeen van ‘la danseuse
du président’ blijft dus nog realiteit.
Netwerken is dus meer dan ooit de
boodschap. Wij zouden versteld staan
hoeveel van onze spelers en sympathi-
santen goede connecties hebben met
decision makers. Het zijn dikwijls toe-
vallige en ongeplande contacten die
naar de beste resultaten leiden. Alert
zijn!
Als BTS bestuur zijn wij goed voorzien
van materiaal en argumentatie om een
mogelijke sponsor te overtuigen van de
‘prijs-kwaliteit’ die wij te bieden heb-
ben. Het kan gaan om de sponsoring
van een BTS tornooi, een serie van BTS
tornooien of eenvoudig als algemene
hoofd- of  co-sponsor.
Biljarters of relaties die een contact aan-
brengen dat tot resultaat leidt zullen
door BTS verwend worden. Het volstaat
om de partijen samen te brengen.
DO IT !!
Wij hopen u zo talrijk mogelijk te zien
tijdens het Cuvino Superprestige tornooi
van BTS in Lommel van 25 t/met 30 au-
gustus. Een topevenement!

Pierre Cornelissen
Voorzitter Billiard Topsport

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

‘La danseuse du président’

Speler van het jaar 2012 - 2013
Naar jaarlijkse gewoonte werden tij-
dens de B.T.S. Algemene Vergadering
van juli de resultaten bekend gemaakt
van de verkiezing tot Speler van het
jaar.
Ondanks het feit dat tal van onze spe-
lers gedurende het afgelopen biljartsei-
zoen weerom verscheidene prachtpre-
staties leverden waren er toch enkele uit-
gesproken favorieten om de begeerde
titel van “Speler van het jaar” in de
wacht te slepen.
De drie genomineerde spelers waren

Caudron Frédéric
Forthomme Roland
Merckx Eddy

Elke speler kon vooraf schriftelijk zijn
stem uitbrengen  door het toekennen
van respectievelijk één, twee of drie
punten.
Na het tellen van alle stemmen kregen
we volgende uitslag :
Merckx Eddy  39,17 %
Caudron Frédéric 35,42 %
Forthomme Roland 25,42 %

Eddy Merckx werd dus door zijn colle-
ga’s nipt maar oververdiend verkozen
tot Speler van het Jaar 2012 -2013.
Proficiat Eddy !

Clery De Beck 
Vereniging van Ereklasse Spelers 
Secretariaat : Jean-Marie GESCHÉ,
Rue de la Falize 71, 1480 Tubize
Tel: +32(0)472 21 18 44, 
Email : secretariaat@b-t-s.be
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Openingsuren: Antwerpsesteenweg 109
maandag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur 2390 MALLE
dinsdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur Tel. +32 (0)3 312 11 59
woensdag enkel op afspraak Fax + 32 (0)3 311 74 50
donderdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur e-mail: info@verhoeven-biljarts.be
vrijdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur www.verhoeven-biljarts.be
zaterdag 9.30 - 16 uur doorlopend B.T.W.-BE-0416.735.160

TOPPEN LANGS BOVEN AFNEEMBAAR
EXTRA ZUINIGE GEÏSOLEERDE 

VERWARMING

PRIJS IS
EURO INCL. BTW

NIEUW!!!
GOLF-
BILJART 
MAGIC 
BLACK STAR
LEIPLAAT DIKTE 5 CM
RUBBEREN BANDEN KLEBER 4900,00

Kruishuisstraat 28
2300 Turnhout

Tel. 0479 05 22 28

Openingsuren: 
Maandag-vrijdag 17.30-21.00 uur

Zaterdag 09.00-18.00 uur

LEPPENS EDDY
Georges Lemmensstraat 16

3970 LEOPOLDSBRUG • Tel. 0476 33 33 86
Openingsuren: Maandag 13-17 uur

Dinsdag 9-12 uur 14-19 uur
Woensdag 9-12 uur
Andere dagen op afspraak

®
®
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Poules 1/4 finale 1/2 finale Finale

Poule C Speler / Joueur licnr zondag / dimanche  25.08.2013  -  12:00
1 FORTHOMME Roland 5035 K.B.C. Zanzibar Leuven
2 DE BACKER Peter 4284 B.C. Gouden Martinus Gent Poulewinnaars - 1 W41
3 DANIELS Ronald 1861 T.B.A. - Biljartpalace Vice-poulewinnaars - 4
4 CLAUS Pascal 6703 B.C. Gouden Martinus Gent

Winnaar W41 W21
Poule B Speler / Joueur licnr zondag / dimanche  25.08.2013  -  18:00 Winnaar W44

1 CAUDRON Frédéric 2945 K.B.C. De Goeie Queue
2 VAN HAVERE Davy 1284 B.C. Deurne Poulewinnaars - 4 W44
3 VAN ACKER Steven 6094 B.C. Elk Weird' Hem Eeklo Vice-poulewinnaars - 1
4 DE GROOF Frank 1190 B.C. De Maan

Winnaar W21 W01
Winnaar W22

Poule D Speler / Joueur licnr maandag / lundi  26.08.2013  -  18:00
1 CEULEMANS Peter 1524 B.C. Mister 100 Lier Poulewinnaars  - 2 W42
2 LEPPENS Eddy 1693 K.B.C. De Goeie Queue Vice-poulewinnaars - 3
3 SPOORMANS Martin 1875 B.C. Biljart Express
4 CEULEMANS Kurt 1313 B.C. Mister 100 Lier Winnaar W42 W22

Winnaar W43
Poule A Speler / Joueur licnr dinsdag / mardi  27.08.2013  -  18:00

1 MERCKX Eddy 1204 B.C. De Maan Poulewinnaars - 3 W43
2 PHILIPOOM Jozef 1815 B.C. De Ploeg Vice-poulewinnaars - 2
3 FORTON Francis 2215 B.C. Witte Molen St Niklaas
4 BROUX Thomas 6750 K.B.C. Zanzibar Leuven

SUPERPRESTIGE 
2012-2013 

Wedstrijdschema

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

Bredabaan 1057 - 2930 Brasschaat Maria-ter-Heide
www.herbergterheide.be
info@herbergterheide.be

Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m

café 't VOLKSHUIS
bij Koen  

Stationstraat 107-1930 Zaventem
0476 / 64 80 59 

nieuw lokaal van KBC Welkom
1 biljart 2,30m

woensdag gesloten

KBBB Brabant - Beker der Gewesten

KBC Welkom Zaventem 
volgend jaar in 1ste Afdeling
Was het de verhuis vorig jaar naar het
nieuwe lokaal Volkshuis dat inspirerend
werkte bij de Welkom-spelers of waren
de luchthaven-mannen gewoon te sterk
voor hun tegenstanders ? Feit is dat het
vrijspel team met François Rulens, Jean-
Pierre Heymans en Gilbert Luca, de
kampioenstitel in 2de Afdeling verover-
de en in het seizoen 2013-2014 dus
aantreed in de hoogste Brabantse klas-
se. Door een eerder kleine vertegen-

woordiging van clubs, maar met een uit-
gebreide lijst van teams zijn de plaatsen
in die reeks duur en zal er voor elk punt
moeten worden geknokt.  De Libre-bil-
jarters van Welkom Zaventem kunnen
hopelijk ook het komende seizoen weer
rekenen op Bart Reinders en Louis Thie-
lemans die in 2012 en 2013, voortref-
felijke invalbeurten wisten neer te poten.

Bart Van Reeth  

Nieuwe World Cup in Colombia
De cyclus van World Cups, dit jaar ge-
start in Antalya (Turkije) krijgt er na Guri
(Korea), Peloponese (Griekenland) en
Hurghada (Egypte) nog een vijfde orga-
nisatie bij. Jean Claude Dupont, voorzit-
ter van de wereldbond, is verheugd te
kunnen aankondigen dat zich tijdens de
World Games in Cali een nieuwe World
Cup organisatie heeft gemeld.
Jean Claude Dupont: ,,Ik ben inderdaad
sinds een drietal weken aan het onder-
handelen met CPB en met de Colombi-
aanse biljartfederatie over deze nieuwe
World Cup. Vorige week hebben we de
zaken in Cali afgerond.’’ Het gaat om
een overeenkomst voor vier jaar. De or-
ganisator wil absoluut nog dit jaar de
eerste van die vier toernooien op de ka-
lender zetten. ,,De nieuwe World Cup or-

ganisatie is in Medellin’’, maakt Dupont
bekend. ,,We wachten alleen nog op
één belangrijk detail: om een nieuw, mis-
lukt avontuur te vermijden, zoals we twee
jaar geleden hebben meegemaakt in
Mexico, vragen we een garantie vooral-
eer de organisatie definitief op de kalen-
der wordt gezet. Dit zou in de komende
weken rond moeten zijn. Zodra we de
zekerheid hebben wordt de kalender
aangepast.’’ Op de UMB-kalender was
voorlopig al een week gereserveerd van
2 tot 9 november voor een World Cup.
,,Dat hebben we gedaan om diverse fe-
deraties in staat te stellen hun nationale
kalender aan te passen vanwege de late
melding.’’ Kozoom zal live-verslagen ver-
zorgen van de World Cup in Medellin.
Bron:www.kozoom.com

Frédéric Caudron weer naar Spanje
Frédéric Caudron zal in
het komende seizoen, na
afwezigheid van een jaar,
weer in de Spaanse com-
petitie uitkomen. Caudron
werd in 2012 kampioen
met het team van Biljart-
club Gandia.
De nummer twee van de
wereldranglijst verdedigt
dit keer niet de clubkleu-
ren van het team uit Va-
lencia, maar speelt voor
CB Mataró, samen met
zijn vriend Esteve Mata.
Deze formatie bestaat ook
uit  Jordi Garriga, de juni-
or Antonio Montes, Beni-
tez Pau en Esteve Mata
zelf. Frédéric Caudron,
die al wat demonstraties
speelde in deze omge-
ving, wordt door de sup-
porters als de grote nieu-
we ster gezien.Frédéric Caudron. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
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Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

www.burgmans-biljarts.nl

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.
4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

Met deelname aan regionale competities
intergilden, vlasstreek en FMB-leiestreek,

alsook alle competities ingericht door de K.B.B.B.
Openingsuren:

Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag vanaf 13.30 uur (bij competities)

Zondag van 9.00 tot 13.00 uur
Correspondentieadres:

Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36
9870  MACHELEN (O.-Vl.)

frederik.de.moor1@telenet.be
0496/26.44.85.

*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

Levering van: pool-, snooker- en carambolebiljarts, tafelvoetbal, tafeltennis en overige spelen incl. accessoires
Van Ostadestraat 177 - 1073 TL Amsterdam - Tel: 0031-206738470 - E-mail: info@vandenbroekbiljarts.nl

JB Fashion hoofdsponsor

Jeugddag tijdens 
Cuvino Superprestige Driebanden

Tijdens de Cuvino Superprestige Drie-
banden zal op woensdag 28 augustus
de nationale hoop op driebandenge-
bied zich presenteren. In een speciaal
jeugdtornooi spelen de junioren Wesley
Van Apers, Geoffrey Dresselaerts, Andy
De Bondt in poule Unique met de tijd-
klok op 40 minuten naar 20 punten.
Verder zijn er twee poules voor jeugd
onder de 17 jaar, waar in poule A Jens
Van Orshaegen, Michael Parent en Stef
Van Hees naar tien punten binnen 35

minuten spelen. In poule B maken Dylan
Parent, Gérome Dieu en Kenny Vander
Mierde hun opwachting. De winnaar
van elke poule speelt de finale, terwijl
de overige spelers worden gerangschikt
naar de behaalde resultaten. De wed-
strijden vangen aan om 13.00 uur en
worden evenals het hoofdtornooi ge-
speeld in Cultuurcentrum De Adelberg
te Lommel. Biljartkleding leverancier
JB Fashion is hoofdsponsor van deze
speciale jeugddag.

Een jongere toont wat hij in zijn mars heeft tijdens het Sportopia-event. Ook in
Lommel trekken ze straks volop de kaart van de jeugd

BC Deurne in volle voorbereiding 

Er komt een heuse 
België – Nederland aan
U fronst wellicht reeds de wenkbrauwen ? Zo'n vaart loopt het nu ook weer niet,
hoor. In het kader van de voorbereiding op het nieuwe seizoen organiseert BC
Deurne een treffen tussen haar Nederlandse en Belgische spelers. Onze noor-
derburen Dick Jaspers en Jean-Paul de Bruijn geven van katoen tegen Eddy
Merckx, Davy Van Havere en Ludo Dielis. Wie gratis de drieband-wereldtoppers
aan het werk wil zien, kan terecht in Biljartzaal De Deken, Oude Bareellei 1 in
Merksem op zondag 18 augustus om 14.00 uur. 

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart

Artistiekers gaan volop hun sport
promoten
Naast Roger Everaert, die in BC Kapel-
se zijn kunsten komt tonen (zie elders in
deze krant), wordt er op  zaterdag 24

en zondag 25 augustus  een artistiek
initiatieweekend georganiseerd in KBC
Biljartvrienden (Oosthoven). 
Beide dagen wordt er gestart om 13u.
Op zaterdag is dit onder begeleiding
van Walter Bax en op zondag van Pa-
trick Vloemans. Het einde van de ses-
sies is voorzien rond 17u. 
Wie zin heeft om eens enkele stoten te
leren en te proberen, of gewoon een
kijkje te gaan nemen, moet zeker even
langs lopen. Het enige wat de geïnte-
resseerde die het artistiek biljart wil uit-
proberen, moet doen, is de eigen bil-
jartkeu meebrengen voor de platte sto-
ten. Voor de andere materialen wordt
gezorgd.
Gewezen wereldkampioen Eric Dael-
man demonstreert dan weer op 21 sep-
tember. Wie één van 's werelds beste
kunststoters aan het werk wil zien is wel-
kom, pal in het centrum  van Kapellen
(Antwerpen) in het Café De Draak. Het
artistiek biljart heeft een hoge spekta-
kelwaarde en de vaak oogstrelende fi-
guren die op de tafel worden gelegd,
zijn een lust voor elke biljartliefhebber.
Bart Van Reeth  

WK Driebanden 2013

Trio-tornooi beslist over toekenning
wildcard
De Belgische deelnemers aan het WK in Antwerpen, Merckx (als regerend
werreldkampioen), Leppens, Caudron en Forthomme (op basis van hun
plaats op de wereldrankinglijst), krijgen al met zekerheid het gezelschap
van Peter Ceulemans, die de wildcard kreeg aangereikt van de KBBB.
Ook de WK-organisatie mag nog een wildcard uitreiken en dat zette Ludo
Dielis aan het puzzelen...

DBB : Ludo, hoe ken je zo'n wildcard
toe en aan wie ?
LD : Wel, dat is alleszins geen makke-
lijke opdracht, omdat je niemand wil
bevoor- of benadelen natuurlijk. Het
kwam er dan ook op aan een aantal cri-
teria voorop te stellen met de bedoeling
de juiste selectie te maken.

DBB : Dat is zweten geblazen...
LD : Inderdaad, na veel denk- en zoek-
werk kwam ik uit bij Jef Philipoom, die
de eerstvolgende afvaller van de Belgen
op de rankinglijst blijkt te zijn. Boven-
dien is ook Jef een gewezen wereld-
kampioen en speelt hij vaak erg verras-
send biljart.

DBB : Maar toch heeft hij die wildcard
nog niet op zak ?
LD : Neen, ik kon natuurlijk ook niet om
Peter De Backer heen, die voor de nodi-
ge sensatie zorgde door dit jaar de Be-
ker van België te winnen.

DBB : Wordt het dan een loting tussen
die twee ?
LD : Neen, zelfs integendeel. In een
goed kegelspel heb je altijd een derde
hond nodig om de spanning erin te hou-
den en dat bracht mij bij het jonge re-
gionale talent Davy Van Havere, die
overigens de Beker van België in 2012
mocht op de kast zetten.

DBB : We voelen hem al komen ; je
brengt ze tegenover elkaar ?
LD : Ha, je hebt het door (lacht). Op 7

september strijdt het trio om de begeer-
de wildcard in Biljartzaal De Deken in
Merksem. Iedereen speelt tegen ieder-
een in partijen naar 40 punten met on-
gelijke beurten. Er wordt voor de gele-
genheid een gloednieuw laken op het
matchbiljart gelegd, zodat de drie spe-
lers met gelijke wapens kunnen strijden.
Temeer om Davy het thuisvoordeel te
ontnemen (Van Havere speelt er zijn
thuiswedstrijden voor BC Deurne in de
NIDM).

DBB : Even snel gerekend, kunnen de
drie spelers toch met gelijke punten ein-
digen ?
LD : Klopt. Bij een status-quo gaan we
voor penalty' s, net zolang tot er nog
één speler overblijft, degene die met de
wildcard gaat lopen, dus.

DBB : Zijn de spelers geraadpleegd
over dit toch niet alledaagse systeem ?
LD : Zeer zeker, we hebben met alle
drie gepraat en ze hebben unaniem in-
gestemd. Ook de wereldbond UMB
heeft ons het broodnodige fiat gegeven. 

U kan als toeschouwer dit unieke trio-tor-
nooi dat het belangrijkste evenement in
de aanloop naar het WK is, gratis mee-
maken op :
Zaterdag 7 september vanaf  15.00
uur, doorlopend tot +/- 22.00 uur in
Zaal De Deken, Oude Bareellei 1 in
Merksem.

Bart Van Reeth  
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Eddy Leppens steelt harten 
van Columbianen

Eddy Leppens tijdens de tweede set tegen Cataño

De populariteit van Eddy Leppens was
tijdens het Feria de Las Flores drieband-
tornooi in het Columbiaanse Medellin
enorm. Leppens, die als enige Europe-
aan was uitgenodigd, eindigde als der-
de achter Huberney Cataño en Alexan-

der Salazar. De biljarter uit Leopolds-
burg werd het gehele evenement aan-
gesproken met “Hola maestro” Het was
niet alleen zijn gulle lach, maar vooral
het spel waarmee hij zijn klasse demon-
streerde, dwong respect af bij  de aan-
wezigen. In de kwartfinale won Lep-
pens in drie sets met 2-1 van Carloman
Ortiz. Vooral in derde set haalde onze
landgenoot met een opening van elf
flink uit, om vervolgens met twee keer
twee uit te spelen.  Nadat Leppens in de
halve finale de eerste set met 15-10
won, bleek de latere tornooiwinnaar
Huberney Cataño met  1-15 en 7-15 te
sterk.

Golfbiljart – Champions Classic in memoriam Jos Claes

Benny Ceulemans wint eerste editie

Het prachtige kasteel 'Château de la
Motte' vormde het decor voor dit tor-
nooi ter ere van Jos Claes, die als orga-
nisator in de aanloop naar het evene-
ment overleed (lees elders in deze
krant). De nabestaanden van de Lim-
burgse golfbiljarter namen dan maar
zelf het heft in handen, vormden het tor-
nooi om tot een 'memorial' en konden
bij de praktische uitvoering rekenen op
een erg enthousiaste Sven Jordens. Het
hoeft dan ook niet te verbazen dat de
top van het golfbiljart present tekende in
Groot-Gelmen, op een steenworp van
Sint-Truiden. Het tornooi werd gespeeld
met zogenaamde proefsets. Biljartbal-
len waar voor het eerst markeerpunten
op te zien waren, zoals in het carambo-
lebiljart. Daarbij was het even wennen
aan de rode bal met witte stippen, on-
uitgegeven tot op heden en speciaal ge-
produceerd op vraag van de Golfbiljart
bond. De voorronden en kwartfinales le-
verden twee halve finales op, waarin de
gewezen Belgisch Kampioen van
2006, Erik Van den Zegel (BC Peulis)
tegenover 'thuisspeler' Frank Spiritus
(Gouden Keu Sint-Truiden) stond. In het
best of  five-systeem – wijze waarop het
hele tornooi werd afgewerkt- klopte Van
den Zegel overtuigend de Truienaar
met 3-0. De andere halve finale werd
betwist door Benny Ceulemans (Hoe
Mere), eerste op de rankinglijst all-time
en vier maal Kampioen van België, en
Yves Donni (VDB Everberg), wiens
naam in één adem met die van Ceule-
mans wordt uitgesproken, als beste spe-
lers van het land. Donni liet dan ook
reeds drie maal de Belgische kampi-
oenstitel optekenen en won reeds op
zijn zeventiende het BK bij de jeugd.
Benny Ceulemans bleek te sterk en stuur-
de zijn rivaal met 3-1 wandelen. In de
troosting toonde Frank Spiritus zich de
sterkste  na een mentaal slopende strijd,
waarbij het juiste evenwicht tussen tac-
tiek en techniek de doorslag gaf. Uitslag

: 3-1. Ondanks het
zomerse weer, zoch-
ten toch vele toe-
schouwers de rustie-
ke zaal van Château
de la Motte op om
de finale bij te wo-
nen, die zoals eer-
der gezegd  twee
van de beste vader-
landse biljarters aan
de tafel bracht. Voor-
al geen steken laten
vallen was de op-
dracht, want op dit
niveau wordt de min-
ste fout ook meteen
afgestraft. Lierenaar
Benny Ceulemans -
familie trouwens van
de beste biljarter al-
ler tijden, Raymond
Ceulemans- mocht
starten en deed dat
voortreffelijk door
meteen één bal voor-
sprong te nemen op
zijn opponent. Erik
Van den Zegel van
zijn kant, zag in dat
de aanval ditmaal
niet de beste verde-
diging zou zijn en
koos voor de defen-
sie, door het voortdu-
rend terugwerken

van de speelballen van Ceulemans. Een
scherp schot van Van den Zegel bracht
de bordjes in evenwicht en bovendien
belandde door fijn spel van de Putte-
naar, de eerste bal van Benny Ceule-
mans in het 'bos' ( voor de leken : het
middelpunt van het centrale kruis op de
biljarttafel). Erik Van den Zegel ging
door en duwde ook zijn tweede bal
door het doel van de tegenstander, die
toch reageerde met de gelijkmaker via
een afstandsschot. Ceulemans raakte uit
het bos en strafte de eerste fout van Van
den Zegel meteen af. Met nog twee bal-
len op de tafel, waarvan één in positie
voor de hole, kon Erik Van den Zegel
enkel nog verdedigen. Toch koos hij er-
voor bal drie binnen te werken en ver-
dedigde mooi op Benny Ceulemans,
die weliswaar zijn voorlaatste bal voor
doel wist te positioneren. Hij scoorde
die en legde Van den Zegel's bal weg,
waardoor die niet kon scoren. Van den
Zegel behield echter de rust en dumpte
ook zijn twee laatste ballen in doel. Bij
een 0-1 setstand in het voordeel van de
Peulis-speler ging de tweede set gelijk
op en gunden de spelers elkaar geen
duimbreed. Aan weerszijden bleven
dan ook lange tijd vier ballen in het
speelveld. Van den Zegel brak de ban
na een klein slordigheidje van de top-
speler, scoorde, maar kon  door de ster-
ke defensie van Ceulemans maar moei-
lijk de bal in lijn voor het doel krijgen.
Benny Ceulemans bracht trouwens al
snel de stand op 3-3 en zorgde voor
heel wat denkwerk bij zijn tegenstrever.
Bij 2-2 klemde Benny Ceulemans de
ballen van Erik Van den Zegel tegen het
kruis, die echter een oplossing vond en
het spel voor het eerst echt 'opentrok'.
De verdedigende bal van Ceulemans
werd vakkundig het bos ingewerkt door
een aan vertrouwen winnende Van den
Zegel, die toch niet kon verhinderen dat
de meervoudig Belgisch kampioen
terugkwam en over band een mooi

staaltje verdediging neerzette. Vanaf
dan werd het zenuwslopend 'doodleg-
gen' tegen het kruis om daarna de deur
voor het doel aan beide kanten af te
sluiten. Fraai biljartwerk van Van den
Zegel bracht de bal van de Mere-speler
in een haast onmogelijke positie, hij
werkte af en bracht de setstand op 0-2.
In de derde set kon Erik Van den Zegel
voorsprong nemen, maar hij koos in
eerste instantie om de hole van de an-
dere finalist dicht te houden. Toch werd
Van den Zegel tot scoren gedwongen
en zorgde voor de 4-5. Benny Ceule-
mans bracht dan drie ballen tegelijk in
score-position, waardoor Erik Van den
Zegel moest kiezen. Hij maakte de
juiste keuze en kon zo de schade be-
perken. Bij 4-3 in het voordeel van Ceu-
lemans, maakte die laatste een verdedi-
gende fout  en Van den Zegel strafte dit
af met de gelijkmaker. Kleine foutjes van
Benny Ceulemans resulteerden in 2-2,
maar met de beste kaarten in handen
van de tegenstrever, die zijn laatste bal
richting doel devieerde en het Ceule-
mans behoorlijk lastig maakte. Een tik-
keltje geluk bracht de laatste bal van
Benny Ceulemans voor de pocket maar
de alerte Van den Zegel werkte alweer
weg. Van een kleine uitschuiver profi-
teerde de Lierse golfbiljarter om de 1-2
setstand te laten noteren. Gesterkt door
de setwinst ging Ceulemans in de vier-
de partij meer aanvallend spelen. Van
den Zegel raakte maar moeilijk van de
korte band weg en moest bovendien
een 5-2 achterstand toestaan. Met nog
één bal van Benny Ceulemans in het
spel, potte Erik Van den Zegel nummer
één en meteen daarna nummer twee,
met een schitterend afstandsschot. De
remonte van Van den Zegel kon tellen :

plots telde zijn opponent nog één en hij-
zelf twee ballen in het spel. Dat leidde
tot het dichtgooien van de poppenkast
aan beide zijden van de golfbiljarttafel.
Tactisch over en weer-spel, waarbij de
ballen steeds richting de andere speel-
helft gingen, deden Erik Van den Zegel
kraken en leidden tot een vijfde en be-
slissende manche, na bijna twee uur ze-
nuwslopend biljart. Ook daarin werd
het afwachten tot één van beide fina-
listen de eerste fout zou maken. Dat
laatste schreef Van den Zegel op het ac-
tief door een gepikeerde bal vlak voor
doel te missen, wat door Ceulemans on-
middellijk werd afgestraft door het sco-
ren van de eerste bal en in de volgende
beurt ook de tweede binnen te leggen.
Toch nam Van den Zegel opnieuw de le-
ad en drong de geconcentreerde Ceu-
lemans op de eigen helft terug bij 3 te-
gen 2 gescoorde ballen. Toen zette Ben-
ny Ceulemans zijn tegenstrever terug
aan het denken en bij 2-2 kon de wed-
strijd weer alle kanten uit. Met nog één
bal tegen twee op de tafel, ging Erik
Van den Zegel op zoek naar de zege,
maar stootte telkens weer op de accura-
te defensie van de andere finalespeler,
die gelijkmaakte. Met elk nog één bal
op de speeltafel, steeg de spanning bij
de toeschouwers naar een hoogtepunt.
Van den Zegel bleef een aandringende
Ceulemans goed afhouden en verde-
digde zijn doel met brio. Uiteindelijk
werd de wedstrijd een kat- en muisspel,
waarbij beide kampioenen afwisselend
de ene of de andere rol op zich namen,
tot na ruim tweeënhalf uur, Benny Ceu-
lemans de eerste uitgave van de memo-
rial Jos Claes met de overwinning be-
sloot !
Bart Van Reeth

Benny Ceulemans zegevierde in Groot-Gelmen na een
spannende finale 

www.espa biljarts.be
“uw biljartspecialist sinds 1989”

T  0495/22.22.33.   Email.  espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2      B 8800 Roeselare Beveren

Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

• Met de betere pasvorm

• Uitmuntende stof kwaliteit

• Informatie en bestellingen

• Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0031-411611166

Fax: 0031-411675095

Mobiel: 0031-626544556

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht
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International 3-Cushion A.C.O.S. Tournament

Deelnemers beleven geweldige dag

Waarvoor de afkorting A.C.O.S. staat, kom je wel te weten bij het lezen
van onderstaand interview met Jean Vincke, gewezen journalist en gedre-
ven biljartfanaat. De Brabander organiseerde een merkwaardig tornooi in
de Merksemse biljartzaal De Deken, met aan de matchtafel onder andere
de 86-jarige Nand Van Barel. Het opzet : een leuke en sportieve dag met
de vrienden van vroeger...

DBB : Jean, hoe kom je erbij om zoiets
te organiseren ?
JV : Het begon allemaal 2 jaar geleden,
toen ik met pensioen ging en mijn vrije
tijd probeerde wat zinvol in te vullen.
Ik had van francis Forton gehoord dat
Nand Van Barel in het driebanden nog
altijd matchen van 1,000 gemiddelde
en meer speelde en aldus kwam ik op
het idee om Nand  - die ik al 40 jaar
niet meer gezien had ! - via Forton (die
net als Van Barel bij BC De Wite Molen

in St Niklaas speelt) uit te nodigen voor
een partijtje 3-banden in mijn toenmali-
ge club BC Couronne. 
Ik verwittigde nog een paar andere 've-
teranen' en op de dag van de match
(gewonnen door Nand met 50-46 in 51
beurten) waren er een 20-tal aanwezi-
gen !
Daaronder ook de 80-jarige Jacques
Theunissen die sedert een 10-tal jaren in
Santander (Spanje) woont en die toe-
vallig in België was.

Er werden druk telefoonnummers en
emailadressen uitgewisseld.
Ook de 93-jarige Henri De Lombaert
was er nog bij, maar die is dit jaar in fe-
bruari helaas overleden.

DBB : En toen gebeurde er iets onwaar-
schijnlijks...
JV : Inderdaad, een paar maanden la-
ter zorgde Nand voor furore door zich
te kwalificeren voor de finale van de
Beker van Belgë en steeg zijn popula-
riteit plots enorm door de grote weer-
klank in de pers voor het fenomeen. De
belangstelling van radio en TV en de
geschreven pers, wakkerde de interesse
voor onze sport opnieuw aan. Om een
lang verhaal kort te maken, we zijn met
een paar vrienden inmiddels een paar
keer op bezoek gegaan bij Nand Van
Barel in De Witte Molen en hebben er
gezellige uurtjes beleefd.

DBB : En toen rijpte het idee ?
JV : En hoe. Van het een kwam het
ander en ik stelde voor om een mini-
tornooi te organiseren met een 6-tal spe-
lers in De Deken in Merksem, omdat BC
De Witte Molen in de voormiddag niet
open is en de heren met een gezegen-
de leeftijd noodgedwongen behoefte
hebben aan een middagdutje ! (lacht)

DBB : Het is nu duidelijk hoe je aan de
spelers bent geraakt. Maar waar komt
die bombastische naam van het tornooi
vandaan ? 
JV : Het kind moest een naam hebben
en gezien de gevorderde leeftijd van de
Biljart-Oud-Strijders-deelnemers besloot
ik om er het "International 3-Cushion
A.C.O.S. Tournament" van te maken, tot
groot jolijt van de deelnemers, omdat de
talrijke toeschouwers op het verkeerde
been gezet werden. Die dachten dat het
de naam van een sponsor was. 
Het zijn gewoon de beginletters van
"Ancien Combattants - Oud Strijders".
(bulderlacht)
Internationaal, omdat Theunissen uit
Spanje komt en ik achter de namen Van
Barel en Van Hoylandt als woonplaats
'De Warme Landen' had geschreven.
Echte Antwerpenaars weten dat daar-
mee het Waasland bedoeld wordt.
(lacht)

DBB : In welke formule werd er dan ge-
speeld ?

JV : Om iedereen tegen iedereen te kun-
nen laten spelen, werd er beslist om tel-
kens naar 1 set van 10 punten te spe-
len, met maximum 20 beurten. Het tor-
nooi zouden we afsluiten met een ge-
zellig etentje. Wij kennen onze prio-
riteiten hé. (lacht)
Zo hoopte ik voor 13.00 uur klaar te
zijn, maar de gezellige babbels tussen-
in stuurden mijn planning grondig in de
war en dus moest ik beslissen om 2 ron-
den voor het einde te stoppen - zeer be-
langrijk, want het restaurant was gere-
serveerd voor 13.00 uur - en het klasse-
ment op te maken.
Nand Van Barel bleek evenveel match-
punten, maar een hoger algemeen ge-
middelde te hebben dan Roger Van
Hoylandt en mocht de heuse beker en
bloemen voor vrouwtje Josette in ont-
vangst nemen.

DBB : Het was dus één grote gezellige
boel...
JV : Zoals altijd als er plezier gemaakt
wordt, vlogen de uren voorbij en om-
streeks 16.00 uur keerden de Oud Strij-
ders terug naar huis, naar hun behaag-
lijke zetel voor het vertrouwde middag-
dutje.
Gedurende bijna de ganse dag hadden
ze zich allemaal minstens 30 jaar jon-
ger gevoeld, in de keu gebeten, het krijt
boos op het tafeltje geklopt bij een mis-
ser en net dat zorgde voor een ambian-
ce als bij jonge studentjes op schoolreis.  
De complete einduitslag ben ik onder-
weg naar huis verloren. Maar dat is in
deze ook niet echt belangrijk.(lacht)
Er werd zonder het minste probleem ge-
speeld zonder scheidsrechters, zonder
wedstrijdbladen en enkel met het score-
bord, door de spelers zelf te bedienen.
De spelers kwamen mij zelf de scores
meedelen, met de nodige onhandige
pogingen tot lichtelijk bedrog, echter
met een bulderende lach, steeds vlug
ontmaskerd door de meute toeschou-
wers !

DBB : Krijgt dit gebeuren een vervolg ?
JV : Volgend jaar doen we het opnieuw
natuurlijk ! Misschien in een ander lo-
kaal, misschien met meer deelnemers,
met een andere wedstrijdformule, maar
met zeker evenveel plezier !
Daar kan je van op aan.

Bart Van Reeth

De 'Oud-Strijders' met v.l.n.r. Roger Van Hoylandt, Jean Vincke, Fernand Vertriest,
Warre Schodts, Jacques Theunissen en Nand Van Barel (foto : Filip Steurs)

Artistiek Biljart – Superprestige

Nieuwe zege voor Daelman
De Superprestige is de afsluiter van het
artistieke biljartseizoen en brengt  de
vijf eersten van de ranking in een afval-
lingswedstrijd tegenover elkaar. Roger
Everaert sneuvelde in de voorbereiden-
de ronde, die gespeeld wordt in 5 sets
en dat leverde de halve finales tussen
Patrick Vloemans en Eric Daelman en
Walter Bax en Erik Vervliet op. Met uit-
zondering van Vloemans, allemaal dra-
gers van kampioenstitels aan de tafel
dus. Toch startte Patrick Vloemans als
favoriet met het hoogst behaalde alge-
mene percentage uit de eerste ronde
(67,47%). Daelman bleek echter de
sterkste in de halve finale en verzekerde
zich van een eindticket met  75,67%
tegen 57,00% voor  Vloemans. De Bel-
gische kampioen van 2012 Walter Bax
schakelde Erik Vervliet, BK-winnaar van
2013 uit met 229 punten tegen 183 en
dat zorgde ervoor dat Bax, die het af-
gelopen seizoen de ranking won en ge-
wezen wereldkampioen en huidig Euro-
pees Kampioen Eric Daelman het tegen
elkaar mochten opnemen. Tijdens de
troosting had Patrick Vloemans in-
middels het brons op zak gestoken na
een zuinige zege tegen Erik Vervliet
(95-85). Daelman haalde nog eens flink
uit en zette Walter Bax met de 237-206
(79,00%-68,67%) overwinning, voor
voldongen feiten. De Superprestige valt
dus net als het EK in handen van de

Nielenaar, die na een wat mindere pe-
riode de goede vorm lijkt terug te heb-
ben gevonden.

Bart Van Reeth

Eric Daelman. 
Foto: www.billiardsphoto.com

BTS Classics Bandstoten Emiel This

Eddy Leppens wint in HBA

Zaterdagmiddag 1 juni was het dan zo-
ver. Na meer dan twee maanden voor-
rondes bleven ze met vier over om te
beslissen wie deze eerste Limburgse uit-
gave van de classics bandstoten zou
winnen. Maarten Janssen van BC De
Optimisten Heusden moest het opne-
men in de halve finale tegen Francis
Forton van BC De Witte Molen uit Sint-
Niklaas. Eddy Leppens uit Leopolds-
burg, maar spelend voor BC De Goeie
Queue uit Malle kwam in het strijdperk
tegen revelatie van dit tornooi  Vik
Heyndrickx van BC Argos Westveld
Gent. Deze laatste moest naar 100 pun-
ten spelen als excellentiespeler daar
waar de anderen 125 punten moesten
zien te behalen als ereklassers. Het
werd op beide matchtafels een uitput-
tingsslag om de finale te bereiken. Meer
dan 2 uur duurden deze partijen waar-
in Francis met 8-6 in de ‘penaltys’
Maarten naar de troosting verwees. Op
de andere tafel had Eddy het bijzonder
moeilijk tegen Vik die zich in 25 beur-
ten op slechts 13 punten van het einde
moest gewonnen geven.  Vik deed zijn
prestatie in de troosting nog eens over
tegen Maarten door slechts op 3 punten
te verliezen en werd zo vierde. Een he-

le prestatie voor deze excellentiespeler !
Maarten was niet echt in vorm maar be-
haalde toch nog een plaats op het scha-
votje als derde. Beiden lukten ook een
reeks van 34 ! In de finale ging het aan-
vankelijk gelijk op. Francis ‘de Cisse’
Forton leek een sterke tegenstander
voor Eddy, maar diens  diesel  begon
na enkele beurten eindelijk warm te
lopen en zonder sputteren speelde hij
uit met een reeks van 38 in 14 beurten.
Opgemerkte supporters waren onder
andere de vroegere Limburgse glorie
Wardje Kusters en ereklassers  Robby
Sonck en Johan Claessen.  Dhr Mercken
vanwege de sportdienst van de stad
Hasselt in gezelschap van evenemen-
tenorganisator Jo Lambrechts waren
ook aandachtige toeschouwers. De
heren Degreeve vanwege organisator
Hasseltse Biljart Academie en Van Thie-
len van Biljart Top Sport prezen de spe-
lers en werkers voor deze meer dan ge-
slaagde primeur voor Hasselt en Lim-
burg. Een prachtige receptie aangebo-
den door de uitbater van Biljartcenter
Playball zorgde voor een gemoedelijke
afsluiting van deze mooie finale.

Jacques Verheyen
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Gedicht

Eerbetoon
Etienne de Rumesta (pseudoniem van Stephan Van Rumst), zelf speler bij BC De
Leug in Schelle, verrast ons ditmaal met een gedicht dat hij schreef naar aanlei-
ding van het behalen van de finaleplaatsen van Patrick Niessen en Frédéric
Caudron op het 71/2-kadertornooi in Ronchin (Frankrijk).

Lijnen
Uitgelijnde stoot gericht om te rappelleren

langs en omtrent de kaderlijnen poogt de kadrist
zijn serie te draperen.

Entre, dedans, reste dedans,
on parle français ici

Witte krijtlijnen wijzen de weg en bepalen de regels
Kaderregels grenzen overschrijden

steeds opnieuw
En dan wordt de lijn afgedaan

À cheval: als op het paard
De kadrist heeft weer een grandioze serie gebaard

Etienne de Rumesta

EPBF – 10 Ball 

Goud voor jonge Khodjaeva

Foto: EPBF/DK

Op de Dynamic Billard European
Championships voor jongeren, in Sara-
jevo (Bosnië-Herzegovina) heeft onze
landgenote Kamila Khodjaeva, bij de
dames goud gewonnen in het 10-ball.
Het 10-ball is één van de disciplines die

gespeeld worden in het pool-biljart. On-
ze landgenote versloeg in de finale van
dit tornooi, georganiseerd door de Eu-
ropean Pocket Billard Federation, de
Duitse Veronika Ivanovskaia. Voor ons
land is het meteen raak op dit tweede
tornooi met de eerste gouden medaille,
maar er moeten nog drie van de vijf
evenementen worden gespeeld. In de
totaalstand staat België op een gedeel-
de derde plaats met Oostenrijk. Polen
rijfde al vier medailles binnen, waarvan
één gouden, twee zilveren en een bron-
ze. Duitsland blijft met acht medailles
koploper (2 x goud, 2x zilver en 4 x
brons).

Bart Van Reeth

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Eurotour 10-ball Sarajevo kozoom.com 15-18 augustus
Driebanden Superprestige Lommel kozoom.com 25-30 augustus
Worldcup driebanden Suwon kozoom.com 2-8 september
Worldcup driebanden Peloponessos kozoom.com 16-22 september
Triatlon Anag Olomouc kozoom.com 4-6 oktober
Eurotour 9-ball Cyprus kozoom.com 10-12 oktober
WK driebanden Antwerpen kozoom.com 16-20 oktober
Worldcup driebanden Medelin kozoom.com 4-9 nov
European Open 9-ball kozoom.com 4-9 nov
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 1-7 dec
Eurotour 9-ball Treviso kozoom.com 4-8 dec
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 5-12 jan
Worldcup driebanden Antalya kozoom.com 10-16 feb
WK driebanden landenteams Viersen kozoom.com 13-16 mrt

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en
biljart.tv.

Biljart culinair

De smaak van Spanje bij Bistro Diablo

Vincent Eugene, uitbater van de stemmi-
ge biljartzaal De Deken in Merksem is
lang geen onbekende in de biljartwe-
reld, maar wist zich in no-time ook op
de kaart te zetten als horeca-man. Enke-
le jaren geleden tikte hij café-zaal Ca-
rolus op de Antwerpse Linkeroever op
de kop en liet de wat uitgeleefde zaak
een ware transformatie ondergaan. En-
kel de biljarts bleven behouden en dat
zorgde voor een niet-alledaags con-
cept, waarin een hapje eten hand in
hand gaat met ontspanning aan de bil-
jarttafel.  
Bistro Diablo is thans een alom bekend
Spaans restaurant in het noorden van
Antwerpen, gelegen op een boogscheut
van de voetgangerstunnel. Maria, Vin-
cent en hun kinderen heten er de klan-

ten van harte welkom in deze gezellige
familiezaak, waar u kunt rekenen op
een vriendelijke en joviale ontvangst. Ie-
dereen is hier welkom, ook gewoon
voor een drankje of een gezellig partij-
tje biljart. De specialiteiten van het huis
zijn paella en zarzuela (een stoofpotje
met verschillende soorten vis), die steeds
op een traditionele manier en met veel
liefde worden bereid. Daarnaast kunt u
er kiezen uit een ruime selectie koude en
warme Spaanse gerechten. Tijdens de
zomer kunt u terecht op het zonnige ter-
ras, ideaal voor een verfrissende san-
gria en een portie heerlijke tapas! Er is
ook een feestzaaltje beschikbaar voor
groepen tot 30 personen. Waan jezelf
helemaal in het zonnige Spanje en ga
eens langs bij Bistro Diablo!

Bistro Diablo, waar culinair genieten en biljart hand in hand gaan.

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

Donderdag gesloten
6 biljarts 2,10 m. - 4 biljarts 2,85 m.

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

antwerp
datacente r

NODIGEN U UIT OP DE THUISWEDSTRIJDEN VAN B.C. DE PLOEG
NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHTAFEL

B.C. DE PLOEG 1 – 1ste Nationale afdeling
Martin HORN – Wesley DE JAEGER – Jean VAN ERP – Jef PHILIPOOM

23/09/13   19.30 uur   BC DE PLOEG 1 - BC DE PLOEG 2

B.C. DE PLOEG 2 – 1ste Nationale afdeling
Thorsten FRINGS – Dirk WEEREMANS – Eddy WILLEMS – Allan JENSEN

30/09/13   19.30 uur      BC DE PLOEG 2 - OP DE MEIR 1

De wedstrijden vinden plaats in:
Biljartcentrum De Ploeg

Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

www.debiljartballen.be
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Keep your IT Infrastructure close to home

is ready to serve you!
With Antwerp DC you can enhance your business continuity and minimize your current costs and risks at the same time.  

Antwerp DC offers you a state-of-the-art datacenter. The High-Density environment is the perfect place for the housing of your servers. 
Your equipment is fully secured and protected at all times.

WHY US ?
• Geographical location
• Single or multiple racks, cages or private suites
• Enhancement of your business continuity
• Disaster Recovery work seats
• 24/7 remote hands & eyes (max 1 hour on-site)
• Full control of your IT budget
• Perfect for primary or Disaster Recovery site
• Real-time access, badges, power usage and finance management
• Flexible or fixed power commitments
CARRIERS :
Belgacom - Telenet - Colt Telecom - Eurofiber - Syntigo - NL-IX - Mobistar
SPECIFICATIONS :                                                                                               
• Very high Security level
• Triple fire detection (thermal, gas and early smoke detection)
• Carrier neutral
• Cold Aisle containment racks (Green environment)
• Standard 2x32 Amp plugsets (upgradeable)
• N+1 Power infrastructure
• N+1 Cooling infrastructure
• Industry leading SLA
• Triple fiber entries

Contact us at

info@antwerpdc.be
sales +32 3 369 369 0
fax +32 3 369 369 2

web www.antwerpdc.be

antwerp
datacenter

A.E.J. , een gespecialiseerde firma in nieuwbouw en renova eprojecten
voor par culier & KMO.
Wij leveren de nodige vakkennis voor zowel privé-woningen, winkels en
kantoren.

Een greep uit onze dienstverlening:
• Installa e van elektriciteitsvoorzieningen bij nieuwbouw & renova e
• Plaatsen van Gyprocwanden & plafonds
• Moderniseren van bestaande systemen
• Domo ca installa e op maat bij woning en villabouw
• Herstellingen van tradionele elektriciteitssystemen
• Onderhoud tradi onele en moderne elektrische installa es
• Home Automa on / Immo ca
• ICT & Microelectronica

Dringende interven es 24/7

Gsm +32 (0)491/52 84 30 / A.E.J. SERVICELIJN 
24/7 beschikbaar voor alle noodinterven es 

betre ende elektriciteit

A.E.J. bvba
Jansen Marco
Seringenlaan 5
2940 Hoevenen
Gsm +32 (0)491/32 24 36
E-mail info@electriciteitswerken.net
www.electriciteitswerken.net

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN




